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सपंादकीय 

 

॥ मङ्र्लाचरणम ्॥ 

बह्वचृाख्यब्रह्मनवद्यामिाखण्डाथावभैवम ्। 

अखण्डािन्दसाम्राज्य ंरामचन्रपद ंभज े॥ 

बह्वृच िामक ब्रह्मनवद्यचे्या मिाखंडात्मक वैभवािे संपन्न, अखंड आिंदाचे साम्राज्य 

असलले्या रामचंरपदाचे मी भजि, सेवि करतो. 

ि े तीि खंडामध्ये नवभार्लेले लघकुाय उपनिषद आि.े मिानिपुरसुंदरी दवेी िीच 

ब्रह्मांडाची जिनयिी आि,े तीच अपरा शक्ती, शांभवी नवद्या, चेतिा शक्ती आि.े तीच अनितीय 

ब्रह्मतत्त्वाचा बोि करूि दणेारी आि.े सवा नवश्व, दवेता, इतर सर्ळे कािी िी मिानिपुरसुंदरीच 

आि.े अशाप्रकारे दवेीच सवाकािी आि ेअसे स्पष्ट केले आि.े  

eBook Publication Pvt. Ltd.®
  या पुस्तकाचे प्रकाशि करण्याचे मान्य केल ेत्याबद्दल 

मी त्यांचा नवशेष आभारी आि.े वाचकांिा ि ेछोटेखािी अप्रनसद्ध  उपनिषद आवडले, अशी आशा 

व्यक्त करतो. बाकी यशापयशबद्दलच्या अवघ्या आशा श्रीरामापाण !!  

डॉ.िीलशे जोशी  

दरु्ाा अष्टमी, २८ सप्टेंबर, २०१७ 
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--------------------------------------------------------------------- 

॥ मङ्गलाचरणम ्॥ 

बह्वचृाख्यब्रह्मनवद्यामहाखण्डार्थवभैवम ्। 

अखण्डािन्दसाम्राज्य ंरामचन्रपद ंभज े॥ 

बह्वृच िामक ब्रह्मनवद्यचे्या महाखंडात्मक वैभवािे संपन्न, अखंड आिंदाचे साम्राज्य 

असलले्या रामचंरपदाचे मी भजि, सेवि करतो. 

॥ शानन्तपाठः ॥ 

ॐ वाङ्म ेमिनस प्रनतनिता । 

मिो म ेवानच प्रनतनितम ्। आनवरावीमथ एनि । 

वदेस्य म आणीस्र्ः ।श्रतु ंम ेमा प्रहासीः । 

अिेिािीतेिाहोरात्रान्सन्दिानम । 

ऋत ंवददष्यानम । सत्य ंवददष्यानम । 

तन्मामवत ु। तद्वक्तारमवत ु। 

अवत ुमाम ्। अवत ुवक्तारम ्। अवत ुवक्तारम ्। 

ॐ शानन्तः शानन्तः शानन्तः ॥ 

माझी वाणी मिामध्ये नस्र्र होवो, माझे मि वाणीमध्ये नस्र्र होवो. ह ेप्रकाशस्वरूप 

परमेश्वरा ! तू माझ्यासमोर प्रकट हो. (ह ेवाणी व ह ेमिा !) माझ्यासाठी वेदनवषयक ज्ञाि घेऊि 

या. मी ऐकलले ेज्ञाि मला सोडूि जाऊ िये. या अध्ययिािे मी ददवसरात्र एक करूि टाकावे. 

(म्हणजे माझे अध्ययि ददवसरात्र चालावे) मी श्रिे शब्दच बोलावेत, मी सत्यच बोलावे. 

ते ब्रह्म माझे रक्षण करो, ते वक्तत्याचे रक्षण करो. ते माझे रक्षण करो, वक्तत्याचे (गुरंूचे) 

रक्षण करो, वक्तत्याचे रक्षण करो. 

नत्रनवि तापांची शांती होवो, शांती होवो, शांती होवो. 

==== 



बह्वचृोपनिषत ्

2 

eBook Publication Pvt. Ltd.® 

 

हररः ॐ ॥ 

दवेी ह्यकेाग्र एवासीत ्। सवै जगदण्डमसजृत ्। कामकलनेत नवज्ञायत े। श्रङ्ृगारकलनेत नवज्ञायत े॥ 

तस्या एव ब्रह्मा अजीजित ्। नवष्णरुजीजित ्। रुरोऽजीजित ्। सव ेमरुद्गणा अजीजित ्। 

गन्िवाथप्सरसः दकन्नरा वाददत्रवाददिः समन्तादजीजित ्। भोग्यमजीजित ्। सवथमजीजित ्। सव ं

शाक्तमजीजित ्। अण्डज ंस्वदेजमुनिज्ज ंजरायजुम ्यतत्कंचैतत ्प्रानणस्र्ावरजङ्गम ं

मिषु्यमजीजित ्॥ १ ॥ 

एकमेव दवेीच सृष्टीच्या पूवी होती. नतिेच ब्रह्मांडाची उत्पत्ती केली. ती “कामकला ” 

िावािे ओळखली जाते. नतिेच ब्रह्माला उत्पन्न केले, नतच्यापासूि नवष्णू, रुर, सगळे मरुद्गण 

उत्पन्न झाल.े नतच्यापासूिच गाणारे गंिवथ, िाचणाऱ्या अप्सरा, वाद्य े वाजवणारे दकन्नर ह े

सगळीकड ेउत्पन्न झाले. सवथ शक्ती उत्पन्न झाल्या. तसेच अंडज, स्वेदज, उनिज्ज, जरायुज- जेवढे 

म्हणूि प्राणी आहते ते सवथ, स्र्ावर-जंगम वस्तू या सवांची आनण मिुष्याचंी उत्पत्ती नतच्यापासूि 

झाली.(१) 

सषैा परा शनक्तः । सषैा शाभंवीनवद्या काददनवद्यनेत वा हाददनवद्यनेत वा साददनवद्येनत वा 

। रहस्यमोमों वानच प्रनतिा ॥ 

तीच ही अपरा शक्ती होय. तीच ही शांभवी नवद्या आह.े तीच काददनवद्या, तीच 

हाददनवद्या, तीच साददनवद्या आह े. तीच रहस्यरूपा आह.े तीच ॐकार रूपािे वाणीमध्य ेप्रनतनित 

आह.े 

सवै परुत्रय ं शरीरत्रय ं व्याप्य बनहरन्तरवभासयन्ती 

दशेकालवस्त्वन्तरसगंान्महानत्रपरुसनु्दरी व ैप्रत्यनक्तचनतः ॥ 

तीच जागृती-स्वप्न-सुषुप्ती या तीि िगरांिा आनण तीि शरीरांिा व्यापूि आत-बाहरे 

प्रकाश पसरवीत आह.े दशे, काळ व वस्तू यांमध्ये असंगरूपािे राहणारी ही महानत्रपुरसुंदरी, 

प्रत्यक चेतिा शक्ती आह.े 

सवैात्मा ततोऽन्यमसत्यमिात्मा । अत एषा ब्रह्मासनंवनत्तभाथवभावकलानवनिमुथक्ता 

नचनद्वद्याऽनद्वतीयब्रह्मसनंवनत्तः सनिदािन्दलहरी महानत्रपरुसनु्दरी बनहरन्तरिपु्रनवश्य स्वयमकैेव 

नवभानत । 

तीच ही आत्मा आह;े नतच्यानशवाय इतर सवथकाही असत्य आह,े अिात्मा आह.े म्हणूि ही 

ब्रह्मनवद्या आह,े भाव-अभाव या कलांपासूि मकु्त असलेली, नचन्मयी नवद्याशक्ती आह ेतसेच तीच 
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अनद्वतीय ब्रह्मतत्त्वाचा बोि करूि दणेारी आह.े ती सनिदािंदरूप लहरींिी संपन्न, 

महानत्रपुरसुंदरी अंतबाथह्य जगात प्रनवष्ट होऊि एकमेव तीच प्रकाशस्वरूप आह.े 

यदनस्त सन्मात्रम ् । यनद्वभानत नचन्मात्रम ् । यनत्प्रयमािन्द ं तदतेत ् पवूाथकारा 

महानत्रपरुसनु्दरी । त्व ं चाह ं च सव ं नवश्व ं सवथदवेता इतरत् सव ं महानत्रपरुसनु्दरी । सत्यमकंे 

लनलताख्य ंवस्त ुतदनद्वतीयमखण्डार् ंपरं ब्रह्म ॥ पञ्चरूपपररत्यागा दवथरूपप्रहाणतः । अनििाि ं

परं तत्त्वमकंे सनच्षष्यत ेमहत ्॥ इनत ॥ २ ॥ 

जे ‘अनस्त’रूप आह,े ते सन्मात्राचे बोिक आह.े जे ‘नवभानत’रूप आह,े ते नचन्मात्र आह.े जे 

‘नप्रय’रूप आह,े ते आिंदस्वरूप आह.े अशाप्रकारे सवथ आकारांमध्य े महानत्रपुरसुंदरी दवेीच 

नवराजमाि आह;े तू आनण मी, सवथ नवश्व, सगळ्या दवेता, इतर सगळे काही ही महानत्रपुरसुंदरी 

दवेीच आह.े ‘लनलता’ िामक वस्तूच एकमेव सत्य आह,े तीच अनद्वतीय, अखंड परब्रह्म तत्त्व आह.े 

पाचही (अनस्त-भानत-नप्रय-िाम-रूप या ) रूपांच्या पररत्यागािे तसेच स्वतःच्या स्वरूपाच्या 

अपररत्यागािे अनििािरूप जी एक सत्ता राहते, तेच महाि परमतत्त्व आह.े 

प्रज्ञाि ं ब्रह्मनेत वा अह ं ब्रह्मास्मीनत वा भाष्यत े । तत्त्वमसीत्यवे सभंाष्यत े । अयमात्मा 

ब्रह्मनेत वा ब्रह्मवैाहमस्मीनत वा ॥ योऽहमस्मीनत वा सोहमस्मीनत वा योऽसौ सोऽहमस्मीनत वा या 

भाष्यत े सषैा षोडशी श्रीनवद्या पञ्चदशाक्षरी श्रीमहानत्रपरुसनु्दरी बालानंबकेनत बगलनेत वा 

मातगंीनत स्वयवंरकल्याणीनत भवुिशे्वरीनत चामणु्डेनत चण्डनेत वाराहीनत नतरस्कररणीनत 

राजमातगंीनत वा शकुश्यामलनेत वा लघशु्यामलनेत वा अश्वारूढेनत वा प्रत्यनंगरा िमूावती 

सानवत्री गायत्री सरस्वती ब्रह्मािन्दकलनेत ॥ 

नतलाच “प्रज्ञाि हचे ब्रह्म आह”े, “मी ब्रह्म आह”े या वाक्तयांिी सांगतात ककंवा “ते तू आहसे” 

या वाक्तयािे नतचेच कर्ि करतात. “हा आत्मा ब्रह्म आह”े ककंवा “ब्रह्मच मी आह”े ककंवा “जो मी 

आह,े तो मीच आह”े ककंवा “जो हा आह,े तो मीच आह”े इत्यादी वाक्तयांिी नजचे निरुपण करतात, 

ती हीच षोडशी श्रीनवद्या आह.े 

ही पंिरा अक्षरांच्या मतं्रािे संपन्न श्रीमहानत्रपुरसुंदरी, बाला, अंनबका, बगला, मातंगी, 

स्वयंवर-कल्याणी, भुविेश्वरी, चामंुडा, चंडा, वाराही, नतरस्कररणी, राजमातंगी, शुकश्यामला, 

लघुश्यामला, अश्वारूढा, प्रत्यंनगरा, िूमावती, सानवत्री, सारस्वती, ब्रह्मािंदकला इत्यादी िावांिी 

ओळखली जाते. 
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ऋचो अक्षरे परम ेव्योमि ्। यनस्मि ्दवेा अनि नवश्व ेनिषेदःु । 

यस्तन्न वदे ककं ऋचा कररष्यनत| य इत्तनद्वदसु्त इम ेसमासत े। 

इत्यपुनिषत ्॥ ३ ॥ 

या ऋचा (वेदमंत्र) एका अनविाशी परम आकाशात प्रनतनित आहते, ज्यामध्ये सगळ्या 

दवेता योग्यप्रकारे निवास करतात; त्याला जाणूि घेण्याचा प्रयत्न ज्यािे केला िाही, तो ऋचांचा 

अभ्यास करूि काय करणार? निनितच जे त्या परमात्मतत्त्वास जाणूि घतेात, ते लोक त्यामध्येच 

(म्हणजे परब्रह्मातच) सदवै नस्र्र होतात. 

अशाप्रकारे ह ेउपनिषद पूणथ झाल.े 

============================== 

॥ शानन्तपाठः ॥ 

ॐ वाङ्म ेमिनस प्रनतनिता । 

मिो म ेवानच प्रनतनितम ्। आनवरावीमथ एनि । 

वदेस्य म आणीस्र्ः ।श्रतु ंम ेमा प्रहासीः । 

अिेिािीतेिाहोरात्रान्सन्दिानम । 

ऋत ंवददष्यानम । सत्य ंवददष्यानम । 

तन्मामवत ु। तद्वक्तारमवत ु। 

अवत ुमाम ्। अवत ुवक्तारम ्। अवत ुवक्तारम ्। 

ॐ शानन्तः शानन्तः शानन्तः ॥ 

॥ इनत बह्वचृोपनिषत ्॥ 

=============================================== 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

बह्वचृोपनिषद ्

 

ह ेतीि खंडामध्ये नवभागलेले लघुकाय उपनिषद आह.े महानिपुरसुंदरी दवेी 

हीच ब्रह्ांडाची जिनयिी आह,े तीच अपरा शक्ती, शांभवी नवद्या, चेतिा शक्ती आह.े 

तीच अनितीय ब्रह्तत्त्वाचा बोध करूि दणेारी आह.े सवव नवश्व, दवेता, इतर सगळे 

काही ही महानिपुरसुंदरीच आह.े अशाप्रकारे दवेीच सववकाही आह ेअसे स्पष्ट केले 

आह.े 

डॉ.िीलशे जोशी  

दगुावष्टमी, २८ सप्टेंबर २०१७  

 

 

 

 

 

 

 

 


